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El Fòrum Empresarial del Llobregat és una iniciativa
promoguda per l’Associació Empresarial de
L'Hospitalet i Baix Llobregat (AEBALL). Va néixer l’any
2008 amb la implicació d’institucions, entitats i
empreses emblemàtiques, per donar resposta a la
vocació de lideratge i innovació dels empresaris i alts
directius vinculats al territori i ésser un marc estable
de trobada, de coneixement, de relació i d'opinió, a
favor de la dinàmica econòmica, social i cultural de la
zona del Llobregat i de Catalunya.

Presentació



Desdejunis



23 de febrer de 2022

Cristina Colom, directora de Digital Future Society, va presentar les seves línies d’actuació i les
possibilitats de col·laboració amb les empreses. També va reflexionar sobre la transformació digital
de la societat i la necessitat de desenvolupar un pensament crític cap a la tecnologia. Digital Future
Society és un programa de Mobile World Capital, promogut pel Ministeri d'Assumptes Econòmics i
Transformació Digital, que connecta a acadèmics, governs, empreses i membres de la societat civil
amb l'objectiu de comprendre els desafiaments ètics, socials i econòmics i així construir un futur
inclusiu, equitatiu i sostenible en l’era digital.

Cristina Colom
Directora de Digital Future Society

Desdejuni

Cristina Colom, directora de Digital Future Society, és
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de
Barcelona, màster en Afers Europeus per la Universitat d'Exeter
i postgrau en Gestió de Comunitats i Mitjans de Comunicació
Social per la IL3-UBC Combina experiència en organitzacions
com la Comissió Europea i la Comissió Econòmica de les
Nacions Unides per Amèrica Llatina i el Carib (CEPAL), amb una
trajectòria a l'administració pública (Generalitat de Catalunya) i
a corporacions internacionals (Shell).

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=312
https://photos.google.com/share/AF1QipN6cD9T8Zu3zCq9J_pPpmhh6pGFdg4NZv_Feezktq1HtNDJFhS2zQRwVotK9SqMaQ?key=bzBaZ1JfejMyT2lULUlyNTlTalRwaFpnUWtfVFJn
https://www.youtube.com/watch?v=2rytQCH9K8c


30 de març de 2022

Roger Torrent, Conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, va parlar sobre les línies
estratègiques del Departament i concretament aquelles que afecten les empreses en l'actual context
econòmic i social. Va plantejar tres eixos d’actuació des d'un punt estructural: la reindustrialització
en el sentit ampli de la paraula, la innovació per aconseguir repercussió a nivell productiu i la
Formació Professional (FP), ja que les empreses necessiten professionals especialitzats.

Roger Torrent
Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya

Desdejuni

Roger Torrent és politòleg i urbanista. Va assumir al 2018
la presidència del Parlament de Catalunya i és Conseller
d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya des
de 2021.

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=313
https://photos.google.com/share/AF1QipPHqpkjECXmfsa_NfbFo4QNBPX4WuaLtwa9vjci_JWgKXbQHGISmFxomF0FiMleQA?key=ZFY5NXVTUWdLS1hMeFlPbC14cGktTDh4M0ZTbUtB
https://www.youtube.com/watch?v=IIyJgjcqaMQ


4 de maig de 2022

Lluís Mijoler, Alcalde del Prat de Llobregat, va parlar sobre el desenvolupament empresarial de la
ciutat i el futur estratègic envers l’activitat econòmica del territori. Va destacar el paper central de les
empreses en la generació de riquesa i benestar a la seva ciutat i va defensar la necessitat d'aplicar
mesures per protegir la seva activitat. També va remarcar que la innovació i la sostenibilitat són els
dos principals paràmetres en els quals cal invertir per convertir l'actual crisi en una oportunitat.

Lluís Mijoler
Alcalde del Prat de Llobregat

Desdejuni

Lluís Mijoler, alcalde del Prat de Llobregat, és llicenciat en Dret
per la Universitat de Barcelona i té un Màster en Dret i Pràctica
Jurídica també per la Universitat de Barcelona. És Vicepresident
i membre del govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i
membre del Consorci de l’Habitatge i de l'Assemblea Urbana
de Catalunya. També és Vicepresident de la Federació de
Municipis de Catalunya i del Consell de Governs Locals de
Catalunya. És alcalde del Prat des de juny de 2019.

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=316
https://photos.google.com/share/AF1QipNKklmTL10O9Tffj_fwcAXYTaUpxYCwJEbisorZaAM8Hx7KG7T4DH2QoW4VDtqr3g?key=YnVqYzZMRUpFdGJtNlM0Nnctclo4MDdXSlVXcWd3
https://www.youtube.com/watch?v=F0fcJlhqUt8&feature=youtu.be


26 de maig de 2022

Antonio Argandoña, Professor Emèrit d'Economia i Ètica de l'Empresa a IESE, va presentar el seu nou
llibre: La empresa, una comunidad de personas i va exposar als assistents la seva visió sobre
l’empresa i l’ètica, la responsabilitat, la sostenibilitat i la rendibilitat. En el marc del col·loqui, es va
plantejar la importància de gestionar la diversitat a les empreses, i especialment inculcar el propòsit
de les organitzacions a la gent jove, doncs les noves generacions que s’hi estan incorporant valoren
molt més la cultura empresarial i sobretot, els projectes.

Antonio Argandoña
Professor Emèrit d’Economia i Ètica de l’Empresa a IESE

Desdejuni

Antonio Argandoña, Professor Emèrit a IESE, és Doctorat en
Economia per la Universitat de Barcelona i Catedràtic de
Fonaments de l'Anàlisi Econòmica, ha impartit classes en les
universitats de Barcelona, Màlaga i Navarra. És Acadèmic
Numerari de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i
Financeres d'Espanya i President del Comitè de Normativa i
Ètica Professional del Col·legi d'Economistes de Catalunya.

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=318
https://photos.google.com/share/AF1QipO5BpK8Ssk0ssQ-WEr68mZqyrhvTbH-rPiHGcpzj5dlhQAEi62NF4H8wLs45XZuZA?key=MDRyeGZ5WEVadDlmTk16YjR5WlpRZUNoTS1KZnBn
https://www.youtube.com/watch?v=Y650Oz0D2I4&feature=youtu.be


15 de juny de 2022

Carles Puig de Travy, Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya (CEC), va parlar sobre la situació
econòmica actual i va analitzar les perspectives per al món empresarial. Va destacar que la indústria
és un motor econòmic que genera benestar social, crea ocupació de qualitat i produeix una
redistribució de la renda. Les principals línies d'actuació per potenciar l’economia, segons va indicar
Puig de Travy, passen per apostar pel benestar de les persones, la transformació sostenible i la
transformació digital.

Carles Puig de Travy
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya

Desdejuni

Carles Puig de Travy, Degà del Col·legi d’Economistes de
Catalunya, és Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials
per la Universitat de Barcelona, Puig de Travy és CEO de les
divisions d'auditoria i consultoria de Crowe Spain. També és
membre del Consell Directiu del Registre d'Economistes
Auditors (REA) del Consell General d'Economistes, membre del
Consell Assessor de la Universitat Abat Oliba i membre del
Consell Consultiu de Foment del Treball.

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=319
https://photos.google.com/share/AF1QipOzw2mibSvY_4Mqum_3HBONkoFUejddLyXjiYaEbs-TchVv3aHIGZc9QY_oKxCdIg?key=WWRWWHVUNnRWSTl6WnNBekFJZVczRHZBUFdUbGJ3
https://www.youtube.com/watch?v=aJQ7tLJ9R50


27 de setembre de 2022

Núria Marín, alcaldessa de L'Hospitalet de Llobregat i presidenta de la Diputació de Barcelona, va
parlar sobre la situació actual i les perspectives per al teixit empresarial de la ciutat. Va destacar el
projecte del nou bioclúster d'innovació i salut, que pretén convertir 1 milió de m² en nous espais
verds per a la ciutadania i generar nova economia a la ciutat i a l'àrea metropolitana. Un altre dels
seus principals projectes és l'ampliació de 60.000 m² l'entorn de la Fira de Gran Via per competir
amb el mercat internacional.

Núria Marín
Alcaldessa de L’Hospitalet i Presidenta de la Diputació de Barcelona

Desdejuni

Núria Marín és alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat des de
2008. Amb estudis equivalents a la diplomatura en ciències
empresarials, l’any 1999 va ser nomenada primera tinenta
d’alcaldia i va assumir la responsabilitat de l’Àrea d’Economia i
Hisenda. A partir de 2007, també com a primera tinenta
d’alcaldia va esdevenir responsable de l’Àrea de Planificació,
Coordinació i Economia. Marín és també presidenta de la
Diputació de Barcelona des de juliol de 2019 i vicepresidenta
de l’Assemblea Urbana de Catalunya.

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=323
https://photos.google.com/share/AF1QipNVi8IAXWc9x9IPZ-JaA9bkmOMa_DXZhXXtPpjH6cuYjv8Ld0Qhaw-yiUWnn35Qdw?key=Snk3aFhTc1pVV1JTUnVneHhqMUtKM0VyaFlQUm5B
https://www.youtube.com/watch?v=vJyisj2wWZc


25 d’octubre de 2022

Maria Eugènia Gay, delegada del Govern a Catalunya, va parlar sobre les tasques que es
desenvolupen des de la Delegació del Govern tendents a facilitar l'activitat econòmica, així com les
principals actuacions que desenvolupa el Govern estatal en el nostre territori. Va destacar que
l'ampliació de l'aeroport és una proposta ferma de l’executiu. També va argumentar que les
empreses han d'adaptar-se i transformar-se per aconseguir una major hiperconnectivitat i
internacionalització.

Maria Eugènia Gay
Delegada del Govern a Catalunya

Desdejuni

Maria Eugènia Gay, Delegada del Govern a Catalunya, és
advocada Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
- Abat Oliba CEU. Va ser nomenada Delegada del Govern a la
Comunitat Autònoma de Catalunya al gener de 2022.

IMATGES VÍDEO

Nota de  premsa

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=324
https://photos.google.com/share/AF1QipNsEwmxaZ7oFf6QWg6UXH7ONidZlkp0QfCEbv6ZniYHmGnlKY_9Mo5Fb0f6tJwjjg?key=U3h5blJ1ZXZyRWFMWnVUUXhfamFkZE5qam5YeVhR
https://www.youtube.com/watch?v=DPTMlUaNGRc&feature=youtu.be
https://photos.google.com/share/AF1QipNsEwmxaZ7oFf6QWg6UXH7ONidZlkp0QfCEbv6ZniYHmGnlKY_9Mo5Fb0f6tJwjjg?key=U3h5blJ1ZXZyRWFMWnVUUXhfamFkZE5qam5YeVhR
https://photos.google.com/share/AF1QipNsEwmxaZ7oFf6QWg6UXH7ONidZlkp0QfCEbv6ZniYHmGnlKY_9Mo5Fb0f6tJwjjg?key=U3h5blJ1ZXZyRWFMWnVUUXhfamFkZE5qam5YeVhR


Visites empresarials



30 de juny de 2022

El Fòrum Empresarial del Llobregat va organitzar una visita guiada a DFactory Barcelona, el centre de
l’economia 4.0, impulsat i gestionat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona. La visita va comptar
amb la participació de Pere Navarro, delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de
Barcelona. DFactory Barcelona neix amb l'objectiu de convertir-se en un Hub per a la creació d’un
sistema que impulsi la promoció i el desenvolupament de la indústria 4.0. És una eina que impulsa la
transformació de l’entorn productiu i recolza a les empreses durant el seu procés de digitalització.

Dfactory Barcelona
El centre de l’economia 4.0

Visita guiada

Nota de  premsa

Amb aquesta iniciativa, el Fòrum Empresarial del Llobregat consolida un format d'esdeveniment que té
com a objectiu principal fomentar un networking de proximitat.

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=320


eFòrums



29 de setembre de 2022

Per tercer any consecutiu, en el marc del Cicle de de Trobades amb Alcaldes/ses del Territori, el
Fòrum Empresarial del Llobregat va organitzar una trobada virtual amb l'Alcalde d'Esparreguera,
Eduard Rivas, que va parlar sobre la situació actual i les perspectives per al teixit empresarial del
municipi, així com els projectes derivats dels Fons Next Generation que incidiràn en el
desenvolupament econòmic d’Esparreguera.

Eduard Rivas
Alcalde d’Esparreguera

eFòrum

Eduard Rivas, Alcalde d’Esparreguera, és llicenciat en
Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat
Pompeu Fabra i té un Postgrau en Estudis de la Unió Europea
a la Universitat Oberta de Catalunya. Entre el 2008 i fins
assolir l’alcaldia del municipi el 2015 va treballar com assessor
parlamentari al Parlament Europeu. Actualment participa en
òrgans supramunicipals com al Consell Comarcal del Baix
Llobregat, a la Federació de Municipis de Catalunya i al
Consell de Governs Locals.

https://www.femllobregat.cat/activitats-detall.asp?id=939


Estudis econòmics



Estudis econòmics

1r Trimestre de 2022

2n Trimestre de 2022

3r Trimestre de 2022

4rt Trimestre de 2022

Informes trimestrals de 2022 sobre la conjuntura econòmica de L'Hospitalet i Baix Llobregat

https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5012.pdf
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5155.pdf
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5220.pdf
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5306.pdf


Notes de premsa i impactes



Notes de premsa i impactes
DESDEJUNI CRISTINA COLOM, DIRECTORA DE DIGITAL FUTURE SOCIETY

Nota de premsa
• FEM Llobregat organitza una xerrada sobre Digital Future Society

• El Fòrum Empresarial posa l'accent en l'afectació de la bretxa digital a les PiMEs

• Colom: “El futur digital ha de ser sostenible, inclusiu i equitatiu”

• Cristina Colom, directora de Digital Future Society: “el futur digital ha de ser
sostenible, inclusiu i equitatiu”

DESDEJUNI ROGER TORRENT, CONSELLER D’EMPRESA I TREBALL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Nota de premsa
• Torrent reclama soluciones a corto plazo para rebajar el precio de la energía

• Roger Torrent aposta pel creixement de la indústria a Catalunya

• El conseller de Treball i Empresa reclama un nou sistema elèctric per frenar la crisi
energética

• El Conseller Torrent va explicar la seva política al Fòrum Empresarial del Llobregat

• Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball de la Generalitat, aposta pel
creixement de la indústria a Catalunya davant l’empresariat del Baix Llobregat

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=312
https://www.elbaix.cat/2022/01/07/fem-llobregat-organitza-una-xerrada-sobre-el-digital-future-society/
https://elfar.cat/art/39664/el-forum-empresarial-posa-laccent-en-lafectacio-de-la-bretxa-digital-a-les-pimes
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/tecnologia/31841-colom-el-futur-digital-ha-de-ser-sostenible-inclusiu-i-equitatiu.html
https://larevista.foment.com/2022/02/24/cristina-colom-directora-de-digital-future-society-el-futur-digital-ha-de-ser-sostenible-inclusiu-i-equitatiu/#msdynttrid=ZNCg2kRCIn1J7ZHU83oFeF2F5hTM0jdi2sv49Q81C_o
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=313
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3516169/torrent-reclama-soluciones-corto-plazo-rebajar-precio-energia
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/32218-roger-torrent-aposta-pel-creixement-de-la-industria-a-catalunya.html
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15066680
https://www.elbaix.cat/2022/04/03/el-conseller-dempresa-i-treball-exposa-la-seva-politica-davant-el-forum-empresarial-del-llobregat/
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15066680
https://www.elbaix.cat/2022/04/03/el-conseller-dempresa-i-treball-exposa-la-seva-politica-davant-el-forum-empresarial-del-llobregat/
https://larevista.foment.com/2022/04/04/roger-torrent-conseller-dempresa-i-treball-de-la-generalitat-aposta-pel-creixement-de-la-industria-a-catalunya-davant-lempresariat-del-baix-llobregat/
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=312
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=313


Notes de premsa i impactes
EL FÒRUM EMPRESARIAL DEL LLOBREGAT ES CONSOLIDA COM A PUNT DE TROBADA

Nota de premsa
• El Fórum Empresarial del Llobregat, consolidado como punto de encuentro de

empresarios y directivos

• El Fòrum Empresarial del Llobregat es consolida com a punt de trobada de
persones empresàries i directives amb més de 400 participants al 2021

DESDEJUNI ANTONIO ARGANDOÑA, PROFESSOR EN IESE

Nota de premsa
• Antonio Argandoña, Professor a IESE: “la bona empresa és ètica, responsable,

sostenible i rendible”

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=314
https://www.elllobregat.com/noticia/22349/baix-llobregat/el-forum-empresarial-del-llobregat-consolidado-como-punto-de-encuentro-de-empresarios-y-directivos.html?cache=true
https://larevista.foment.com/2022/04/23/el-forum-empresarial-del-llobregat-es-consolida-com-a-punt-de-trobada-de-persones-empresaries-i-directives-amb-mes-de-400-participants-al-2021/
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=318
https://larevista.foment.com/2022/05/27/antonio-argandona-professor-a-iese-la-bona-empresa-es-etica-responsable-sostenible-i-rendible/#msdynttrid=_wpaSQ_MrECEWSJ1obLbtpjjvFCFhcjwTQPS9nBFRTg
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=314
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=318


Notes de premsa i impactes
INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (1R TRIMESTRE 2022)

Nota de premsa sector Metall

Nota de premsa atur

Nota de premsa compravendes immobiliàries
• El metall, clau en el futur del teixit productiu del Baix Llobregat

• El Metal, clave en el futuro del tejido productivo del Baix Llobregat

• El metall, clau en el futur del teixit productiu del Baix Llobregat

• Baja más de 18.000 personas el paro en el Baix Llobregat y l'Hospitalet

• El paro baja en más de 18.000 personas en L’Hospitalet y el Baix Llobregat

• Se formalizan cerca de 3.000 compraventas inmobiliarias durante el tercer
trimestre de 2021

• La compraventa inmobiliaria se dispara un 32% en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

• Formalitzades 3.560 compravendes immobiliàries a l'Hospitalet i el Baix

• L'Hospitalet i el Baix Llobregat (Barcelona) van tancar el 2021 amb 12.648 compravendes immobiliàries

• Les compravendes immobiliàries augmenten al territori un 32%

• Es formalitzen 3.560 compravendes immobiliàries a L’Hospitalet i el Baix Llobregat durant el primer
trimestre de 2022

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=315
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=310
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=311
https://elfar.cat/art/40473/el-metall-clau-en-el-futur-del-teixit-productiu-del-baix-llobregat
https://confemetal.es/eventos/upmball-el-metal-clave-en-el-futuro-del-tejido-productivo-del-baix-llobregat/gmx-niv67-con5635.htm?utm_source=boletin_gmx624&utm_medium=email&utm_campaign=digimetal-semana-19-2022
https://larevista.foment.com/2022/04/28/el-metall-clau-en-el-futur-del-teixit-productiu-del-baix-llobregat/
https://www.elllobregat.com/noticia/21529/baja-ms-de-18.000-personas-el-paro-en-el-baix-llobregat-y-lhospitalet.html
https://confemetal.es/eventos/aeball-el-paro-baja-en-mas-de-18-000-personas-en-l-hospitalet-y-el-baix-llobregat/gmx-niv67-con5319.htm?utm_source=boletin_gmx601&utm_medium=email&utm_campaign=digimetal-semana-4-2022
https://elfar.cat/art/39347/se-formalizan-cerca-de-3000-compraventas-inmobiliarias-durante-el-tercer-trimestre-de-2021
https://www.elllobregat.com/noticia/22595/economia/la-compraventa-inmobiliaria-se-dispara-un-32-en-lhospitalet-y-el-baix-llobregat.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/32655-formalitzades-3-560-compravendes-immobiliaries-a-l-hospitalet-i-el-baix-llobregat.html
https://www.aldia.cat/espanya/noticia-lhospitalet-baix-llobregat-barcelona-van-tancar-2021-amb-12648-compravendes-immobiliaries-20220516174351.html
https://elfar.cat/art/40681/les-compravendes-immobiliaries-augmenten-al-territori-un-32
https://larevista.foment.com/2022/05/17/es-formalitzen-3-560-compravendes-immobiliaries-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat-durant-el-primer-trimestre-de-2022/
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5012.pdf


Notes de premsa i impactes
DESDEJUNI LLUÍS MIJOLER, ALCALDE DEL PRAT DE LLOBREGAT

Nota de premsa
• L’alcalde del Prat destaca l’augment històric de la contractació indefinida a la ciutat al Fòrum

Empresarial del Baix Llobregat

• L'alcalde del Prat aposta per la innovació i la sostenibilitat per generar riquesa

• El Prat ha assolit al març la xifra més baixa de persones a l'atur des del 2008, afirma Mijoler

• Mijoler aposta per la sostenibilitat davant el Fòrum Empresarial del Llobregat

• L’alcalde del Prat destaca l’augment històric de la contractació indefinida a la ciutat al Fòrum
Empresarial del Baix Llobregat

• Mijoler aposta per la innovació i la sostenibilitat per generar riquesa

• L'alcalde del Prat Lluís Mijoler ha participat al Desdejuni amb empresaris i directius del territori organitzat pel Fòrum
Empresarial del Llobregat

• Lluís Mijoler, alcalde del Prat, aposta per la innovació i la sostenibilitat per generar riquesa entre les empreses de
L’Hospitalet i el Baix Llobregat

• Mijoler insisteix que el debat sobre l’ampliació del Prat amaga l’abandonament del projecte de la terminal satèl·lit

• Mijoler insisteix que el debat sobre l’ampliació del Prat amaga l’abandonament del projecte de la terminal satèl·lit

• L’alcalde emplaça a l’empresariat del territori a substituir la defensa de l’aeroport per la innovació i la sostenibilitat

• El Prat aumenta históricamente la contratación indefinida tras la puesta en marcha de la nueva reforma laboral

• Mijoler veu innecessària l’ampliació de la tercera pista de l’aeroport i apunta a la capacitat de les terminals

• El Prat ha assolit al març la xifra més baixa de persones a l'atur des del 2008, afirma Mijoler

• L’Ajuntament augmenta del 33 al 42 % les contratacions menors a empreses del municipi

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=316
https://www.elprat.cat/actualitat/noticies/lalcalde-del-prat-destaca-laugment-historic-de-la-contractacio-indefinida-la
https://elfar.cat/art/40551/lalcalde-del-prat-aposta-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat-per-generar-riquesa
https://www.periodicdelta.cat/noticia/150213/el-prat-ha-assolit-al-marc-la-xifra-mes-baixa-de-persones-a-latur-des-del-2008-afirma-mijo
https://www.elbaix.cat/2022/05/05/mijoler-aposta-per-la-sostenibilitat-davant-el-forum-empresarial-del-llobregat/
https://www.noticiasbaixllobregat.com/bll/2022/05/05/lalcalde-del-prat-destaca-laugment-historic-de-la-contractacio-indefinida-a-la-ciutat-al-forum-empresarial-del-baix-llobregat/
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/32547-mijoler-aposta-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat-per-generar-riquesa.html
http://www.llobregatdigital.cat/noticia/76236/lalcalde-del-prat-lluis-mijoler-ha-participat-aquest-al-desdejuni-amb-empresaris-i-directi#.YnUU_p694fI.twitter
https://larevista.foment.com/2022/05/06/lluis-mijoler-alcalde-del-prat-aposta-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat-per-generar-riquesa-entre-les-empreses-de-lhospitalet-i-el-baix-llobregat/
https://www.acn.cat/new/2f4e44a1-943c-450e-a076-802d9bc532b4/texts
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/mijoler-insisteix-que-el-debat-sobre-lampliacio-del-prat-amaga-labandonament-del-projecte-de-la-terminal-satellit/
https://www.elprat.digital/tv/lalcalde-emplaca-a-lempresariat-del-territori-a-substituir-la-defensa-de-laeroport-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat/
https://www.elllobregat.com/noticia/22480/el-prat/el-prat-aumenta-historicamente-la-contratacion-indefinida-tras-la-puesta-en-marcha-de-la-nueva-reforma-laboral.html
https://liniaxarxa.cat/liniamar-baixllobregat/noticies/mijoler-veu-innecessaria-lampliacio-de-laeroport-i-apunta-a-la-capacitat-de-les-terminals/
https://periodicdelta.cat/noticia/150213/el-prat-ha-assolit-al-marc-la-xifra-mes-baixa-de-persones-a-latur-des-del-2008-afirma-mijo
https://www.elprat.digital/2022/05/04/lajuntament-augmenta-del-33-al-42-les-contratacions-menors-a-empreses-del-municipi/
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=316


Notes de premsa i impactes
DESDEJUNI CARLES PUIG DE TRAVY, DEGÀ DEL COL·LEGI D'ECONOMISTES DE CATALUNYA

Nota de premsa
• Puig de Travy (Col·legi d'Economistes) ensalza la industria del Baix Llobregat,

Barcelona y Vallès

• Carles Puig de Travy, Degà del Col·legi d’Economistes: “Catalunya és indústria, i el
Baix Llobregat un dels motors principals”

• Puig de Travy: "Catalunya és indústria, i el Baix Llobregat un dels motors“

• "El crecimiento desmesurado" de la presión fiscal, en el Foro Empresarial del
Llobregat

VISITA DFACTORY BARCELONA

Nota de premsa

• FEm Llobregat visita DFactory Barcelona, la fàbrica del futur

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=319
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-puig-travy-collegi-deconomistes-ensalza-industria-baix-llobregat-barcelona-valles-20220615182601.html
https://larevista.foment.com/2022/06/15/carles-puig-de-travy-dega-del-collegi-deconomistes-catalunya-es-industria-i-el-baix-llobregat-un-dels-motors-principals/
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/32929-puig-de-travy-catalunya-es-industria-i-el-baix-llobregat-un-dels-motors.html
https://www.viaempresa.cat/es/territorio/crecimiento-desmesurado-foro-llobregat_2169111_102.html?utm_source=twitter_es
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=320
https://larevista.foment.com/2022/07/05/fem-llobregat-visita-dfactory-barcelona-la-fabrica-del-futur/
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=319
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=320


Notes de premsa i impactes
INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (2N TRIMESTRE 2022)

Nota de premsa atur

Nota de premsa compravendes immobiliàries
• La contratación sube un 3% en el último trimestre y el paro cae a plomo en

L'Hospitalet y el Baix

• Augmenten un 3% els contractes de treball a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

• Augmenten un 3% els contractes de treball al territori

• Augmenten un 3 per cent els contractes de treball a L'Hospitalet i el Baix
Llobregat

• El sector de la salud genera más de 5.000 millones de euros anuales en el Baix y
L’Hospitalet

• Les compravendes immobiliàries augmenten un 25% respecte a les dades pre-COVID

• La venta de pisos en L’Hospitalet y el Baix se dispara al compás del alza de los precios

• La compraventa de pisos en el Baix Llobregat y en L'Hospitalet sigue al alza a la par que los precios

• La compraventa de pisos se dispara un 222% en l'Hospitalet

• Les operacions immobiliàries augmenten a L'H en més de 200 respecte l'any passat

• La compraventa de pisos en el Baix Llobregat y en L'Hospitalet sigue al alza a la par que los precios

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=321
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=322
https://www.elllobregat.com/noticia/23112/economia/la-contratacion-sube-un-3-en-el-ultimo-trimestre-y-el-paro-cae-a-plomo-en-lhospitalet-y-el-baix.html
https://larevista.foment.com/2022/07/21/augmenten-un-3-els-contractes-de-treball-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat/
https://elfar.cat/art/41554/augmenten-un-3-els-contractes-de-treball-al-territori
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/-/journal_content/56_INSTANCE_txR0/11023/15092680
https://www.elllobregat.com/noticia/23119/economia/el-sector-de-la-salud-genera-mas-de-5.000-millones-de-euros-anuales-en-el-baix-y-lhospitalet.html
https://elfar.cat/art/41593/les-compravendes-immobiliaries-augmenten-un-25-respecte-a-les-dades-pre-covid
https://www.elllobregat.com/noticia/23128/
https://www.elperiodico.com/es/esplugues/20220727/compraventa-pisos-baix-llobregat-l-14166403?utm_source=twitter-dogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=cm-locales-EPesplugues
https://www.catalunyapress.es/articulo/lhospitalet-de-llobregat/2022-07-29/3841718-compraventa-pisos-dispara-222-lhospitalet
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15094124
https://www.elperiodico.com/es/esplugues/20220727/compraventa-pisos-baix-llobregat-l-14166403?utm_source=twitter-dogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=cm-locales-Epesplugues
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5155.pdf


Notes de premsa i impactes
DESDEJUNI NÚRIA MARÍN, ALCALDESSA DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Nota de premsa
• Núria Marín defensa l'ampliació de l'aeroport del Prat

• Nuria Marín defiende los impuestos a las empresas en L'Hospitalet (Barcelona)
para políticas sociales

• Núria Marín, El Clúster biomèdic és un projecte de país que generarà ocupació i
oportunitats

• Núria Marín també puja al carro de l'ampliació de l'aeroport

• Marín reconeix que el procés participatiu del pla de la Gran Via ha punxat

• Núria Marín, alcaldessa de L’Hospitalet de Llobregat, aposta pel turisme de negocis gràcies al nou
bioclúster d’innovació i salut i a l’ampliació de la Fira

EFÒRUM EDUARD RIVAS, ALCALDE D’ESPARREGUERA

• L’accés a les ajudes i el futur de la Colònia Sedó, principals preocupacions de
l’empresariat d’Esparreguera

• El Fòrum Empresarial del Llobregat posa sobre la taula els neguits de l’
empresariat d’ Esparreguera

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=323
https://elfar.cat/art/41962/nuria-marin-defensa-lampliacio-de-laeroport-del-prat
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-nuria-marin-defiende-impuestos-empresas-lhospitalet-barcelona-politicas-sociales-20220927124049.html
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15101987
https://www.periodicdelta.cat/noticia/154092/nuria-marin-tambe-puja-al-carro-de-lampliacio-de-laeroport
https://liniaxarxa.cat/linialh/noticies/marin-reconeix-que-el-proces-participatiu-del-pla-de-la-gran-via-ha-punxat/
https://larevista.foment.com/2022/09/28/nuria-marin-alcaldessa-de-lhospitalet-de-llobregat-aposta-pel-turisme-de-negocis-gracies-al-nou-biocluster-dinnovacio-i-salut-i-a-lampliacio-de-la-fira/
https://www.esparreguera.cat/actualitat/l-acces-a-les-ajudes-i-el-futur-de-la-colonia-sedo-principals-preocupacions-de-l-empresariat-d-esparreguera/
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/78442/el-forum-empresarial-del-llobregat-posa-sobre-la-taula-els-neguits-de-l-empresariat-d-espa
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=323
https://www.femllobregat.cat/activitats-detall.asp?id=939


Notes de premsa i impactes
INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (3R TRIMESTRE 2022)

Nota de premsa compravendes immobiliàries

Nota de premsa atur
• Es formalitzen prop de 3.600 compravendes immobiliàries al Baix Llobregat i

l'Hospitalet durant el segon trimestre

• Es formalitzen 3.595 compravendes immobiliàries a L’Hospitalet i el Baix
Llobregat durant el segon trimestre de 2022

• El 'boom' inmobiliario dispara las ventas un 26% con respecto a la prepandemia

• Les compravendes de pisos augmenten a L’H

• Es formalitzen 3.595 compravendes immobiliàries al Baix i l'Hospitalet

• El paro sigue subiendo pese que los fijos discontinuos ya no cuentan

• El Baix Llobregat suma 1.300 aturats més el tercer trimestre de l’any

• A L’Hospitalet, els contractes de treball han augmentat en 1.025 respecte al segon trimestre

• Els contractes signats han augmentat a L'H en 1.025, respecte al segon trimestre

• En L’Hospitalet, los contratos de trabajo han aumentado en 1.025 respecto al segundo trimestre

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=325
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=327
https://elfar.cat/art/42512/es-formalitzen-prop-de-3600-compravendes-immobiliaries-al-baix-llobregat-i-lhospitalet-durant-el-segon-trimestre
https://larevista.foment.com/2022/11/08/es-formalitzen-3-595-compravendes-immobiliaries-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat-durant-el-segon-trimestre-de-2022/
https://www.elllobregat.com/noticia/23803/lhospitalet/el-boom-inmobiliario-dispara-las-ventas-un-26-con-respecto-a-la-prepandemia.html
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/societat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15112158
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/34009-es-formalitzen-3-595-compravendes-immobiliaries-al-baix-i-l-hospitalet.html
https://www.elllobregat.com/noticia/23839/lhospitalet/el-paro-sigue-subiendo-pese-que-los-fijos-discontinuos-ya-no-cuentan.html
https://elfar.cat/art/42605/el-baix-llobregat-suma-1300-aturats-mes-el-tercer-trimestre-de-lany
https://larevista.foment.com/2022/11/15/a-lhospitalet-els-contractes-de-treball-han-augmentat-en-1-025-respecte-al-segon-trimestre/
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15115604
https://confemetal.es/eventos/umpball-en-l-hospitalet-los-contratos-de-trabajo-han-aumentado-en-1-025-respecto-al-segundo-trimestre/gmx-niv67-con6098.htm
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5220.pdf


Notes de premsa i impactes

DESDEJUNI MARIA EUGÈNIA GAY, DELEGADA DEL GOVERN A CATALUNYA

Nota de premsa
• Gay demana consens institucional per a l'ampliació de l'aeroport

• Gay lamenta que la negociación para la ampliación de El Prat terminara con un
"carpetazo"

• Delegada del Gobierno dice que apuesta por ampliar El Prat sigue siendo firme

• "Tenim intenció de recuperar la iniciativa per a l'ampliació de l'aeroport del Prat",
diu la delegada del Govern a Catalunya

• Maria Eugènia Gay, delegada del Govern a Catalunya: “tenim intenció de recuperar la iniciativa per a
l’ampliació de l’aeroport del Prat”

• Delegada del Gobierno dice que apuesta por ampliar El Prat sigue siendo firme

• Gay: "Volem recuperar la iniciativa per a l'ampliació de l'aeroport"

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=324
https://elfar.cat/art/42324/gay-demana-consens-institucional-per-a-lampliacio-de-laeroport
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-gay-lamenta-negociacion-ampliacion-prat-terminara-carpetazo-20221025131659.html
https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/delegada-del-gobierno-dice-que-apuesta-por-ampliar-prat-sigue-siendo-firme-20221025_2361433
https://www.periodicdelta.cat/noticia/154913/tenim-intencio-de-recuperar-la-iniciativa-per-a-lampliacio-de-laeroport-del-prat-diu-la-de
https://larevista.foment.com/2022/10/26/maria-eugenia-gay-delegada-del-govern-a-catalunya-tenim-intencio-de-recuperar-la-iniciativa-per-a-lampliacio-de-laeroport-del-prat/
https://www.elperiodicodecanarias.es/delegada-del-gobierno-dice-que-apuesta-por-ampliar-el-prat-sigue-siendo-firme/
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/33909-gay-volem-recuperar-la-iniciativa-per-a-l-ampliacio-de-l-aeroport.html
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=324


Notes de premsa i impactes
INFORME CONJUNTURA ECONÒMICA DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (4RT TRIMESTRE 2022)

Nota de premsa vendes turismes

Nota de premsa compravendes immobiliàries

Nota de premsa atur
• La venda de turismes cau un 30 per cent en dos anys a L'Hospitalet i el Baix Llobregat

• Les vendes de turismes cauen un 30% en dos anys a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

• Las ventas de coches caen a cifras de 2011 en L'Hospitalet y el Baix Llobregat

• Les vendes de turismes cauen un 30% en dos anys a L’Hospitalet i el Baix Llobregat

• La venta de turismos cae un 30% en dos años en L´hospitalet y el Baix Llobregat

• Las ventas de turismos caen un 30% en dos años en L’Hospitalet y el Baix Llobregat

• Es formalitzen més de 3.000 compravendes immobiliàries durant el tercer trimestre de
2022

• Més de 3.000 compravendes immobiliaries durant el tercer trimestre de 2022

• La compraventa de viviendas sigue engañosamente al alza pese a la subida de tipos

• Es formalitzen 3.059 compravendes immobiliàries a L’Hospitalet i el Baix Llobregat durant el tercer trimestre de
2022

• Las compraventas inmobiliarias crecieron en L’Hospitalet y el Baix en el tercer trimestre de 2022

• Augmenten un 15% les compravendes immobiliàries a L'H respecte a les dades d'abans de la pandemia

https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=329
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=328
https://www.femllobregat.cat/noticia.asp?id=331
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15129355
https://larevista.foment.com/2023/01/18/les-vendes-de-turismes-cauen-un-30-en-dos-anys-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat/
https://www.elperiodico.com/es/hospitalet/20230119/ventas-turismos-coches-caen-cifras-2011-hospitalet-baix-llobregat-inflacion-barcelona-81404028
https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio/veure-video/-/journal_content/56_INSTANCE_ZrP3/11023/15130892
https://confemetal.es/eventos/upmball-la-venta-de-turismos-cae-un-30-en-dos-anos-en-l-hospitalet-y-el-baix-llobregat/gmx-niv67-con6245.htm?utm_source=boletin_gmx665&utm_medium=email&utm_campaign=digimetal-semana-4-2023
https://www.tot-hospitalet.cat/hospitalet-y-el-baix-llobregat-emprende/las-ventas-de-turismo-caen-un-30-en-dos-anos-en-lhospitalet-y-el-baix-llobregat/
https://elfar.cat/art/43215/es-formalitzen-mes-de-3000-compravendes-immobiliaries-durant-el-tercer-trimestre-de-2022
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/reportatge/34611-mes-de-3-000-compravendes-immobiliaries-durant-el-tercer-trimestre-de-2022.html
https://www.elllobregat.com/noticia/24082/lhospitalet/confusion-total.-parece-que-se-vendan-mas-pisos-pero-es-al-reves..html
https://larevista.foment.com/2023/01/12/es-formalitzen-3-059-compravendes-immobiliaries-a-lhospitalet-i-el-baix-llobregat-durant-el-tercer-trimestre-de-2022/
https://www.elperiodico.com/es/hospitalet/20230120/pisos-compraventas-inmobiliarias-crecieron-hospitalet-baix-llobregat-cornella-barcelona-81475675
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15126772
https://www.elllobregat.com/noticia/23839/lhospitalet/el-paro-sigue-subiendo-pese-que-los-fijos-discontinuos-ya-no-cuentan.html
https://lhdigital.cat/web/digital-h/noticia/ciutat/-/journal_content/56_INSTANCE_43Th/11023/15126772
https://www.femllobregat.cat/upfiles/observatori/fitxers/A5306.pdf


Impactes destacats
EL PERIÓDICO EL FAR

https://www.elperiodico.com/es/esplugues/20220727/compraventa-pisos-baix-llobregat-l-14166403?utm_source=twitter-dogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=cm-locales-Epesplugues
https://www.elperiodico.com/es/esplugues/20220727/compraventa-pisos-baix-llobregat-l-14166403?utm_source=twitter-dogtrack&utm_medium=social&utm_campaign=cm-locales-Epesplugues
https://elfar.cat/art/41962/nuria-marin-defensa-lampliacio-de-laeroport-del-prat


Impactes destacats
EL LLOBREGAT LA PREMSA DEL BAIX

https://www.elllobregat.com/noticia/22349/baix-llobregat/el-forum-empresarial-del-llobregat-consolidado-como-punto-de-encuentro-de-empresarios-y-directivos.html?cache=true
https://www.elllobregat.com/noticia/22349/baix-llobregat/el-forum-empresarial-del-llobregat-consolidado-como-punto-de-encuentro-de-empresarios-y-directivos.html?cache=true
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/32547-mijoler-aposta-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat-per-generar-riquesa.html
https://www.lapremsadelbaix.es/noticies/economia/32547-mijoler-aposta-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat-per-generar-riquesa.html


Impactes destacats
VIA EMPRESA LLOBREGAT DIGITAL

https://www.viaempresa.cat/es/territorio/crecimiento-desmesurado-foro-llobregat_2169111_102.html?utm_source=twitter_es
https://www.viaempresa.cat/es/territorio/crecimiento-desmesurado-foro-llobregat_2169111_102.html?utm_source=twitter_es
https://www.viaempresa.cat/es/territorio/crecimiento-desmesurado-foro-llobregat_2169111_102.html?utm_source=twitter_es
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/78442/el-forum-empresarial-del-llobregat-posa-sobre-la-taula-els-neguits-de-l-empresariat-d-espa
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/78442/el-forum-empresarial-del-llobregat-posa-sobre-la-taula-els-neguits-de-l-empresariat-d-espa
https://www.llobregatdigital.cat/noticia/78442/el-forum-empresarial-del-llobregat-posa-sobre-la-taula-els-neguits-de-l-empresariat-d-espa


Impactes destacats

EUROPA PRESS CATALUNYA PRESS

https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3516169/torrent-reclama-soluciones-corto-plazo-rebajar-precio-energia
https://www.catalunyapress.es/texto-diario/mostrar/3516169/torrent-reclama-soluciones-corto-plazo-rebajar-precio-energia
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-gay-lamenta-negociacion-ampliacion-prat-terminara-carpetazo-20221025131659.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-gay-lamenta-negociacion-ampliacion-prat-terminara-carpetazo-20221025131659.html


Impactes destacats

ACN

https://www.acn.cat/new/2f4e44a1-943c-450e-a076-802d9bc532b4/texts


Impactes destacats

COPE

https://www.cope.es/actualidad/economia/noticias/delegada-del-gobierno-dice-que-apuesta-por-ampliar-prat-sigue-siendo-firme-20221025_2361433


Impactes destacats

EL PRAT TV

https://www.elprat.digital/tv/lalcalde-emplaca-a-lempresariat-del-territori-a-substituir-la-defensa-de-laeroport-per-la-innovacio-i-la-sostenibilitat/


Impactes destacats

L’H TV

https://lhdigital.cat/web/digital-h/veure-multimedia?xarxaId=62d93d733629e616b8322bed&vimeoId=undefined&video=&titol=Augmenten%20un%203%20per%20cent%20els%20contractes%20de%20treball%20a%20L%27Hospitalet%20i%20el%20Baix%20Llobregat


Col·laboradors
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